
ЧИН ЗАРУЧИН ТА 
ТАїНСТВО ВіНЧАННЯ

THE RITES OF BETROTHAL 
AND CROWNING





Господи, Боже наш, 
славою й честю повінчай їх.
Lord our God, crown them 

with glory and honour.
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ЧИН ЗАРУЧИН
Чин Таїнства Вінчання правиться тільки в Церкві, в при-
сутності свідків. За стародавнім звичаєм молодий і молода 
конче сповідаються і причащаються перед Вінчанням, для 
чого слухають Св. Літургію. По Божественній Літургії стоїть 
Ієрей у Святині (в повному облаченні, з Хрестом у руці), а 
заручувані при церковних західніх дверях, у церкві: моло-
дий праворуч, а молода ліворуч. А на правому боці Святого 
Престолу лежать два їхні персні золотий і срібний, — сріб-
ний праворуч, а золотий ліворуч, близько один біля одного 
(персні можуть бути й обидва золоті, обидва срібні або й 
мідні).

Ієрей підходить до молодих, тричі благословляє голови 
їхні, і дає їм запалені свічки.

ДИЯКОН: Благослови, Владико. 

ІЄРЕЙ: Благословен Бог наш завжди, нині, і повсяк-
час, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

Від Пасхи до Вознесіння, тричі співається тропар Пасхи: 
«Христос Воскрес із мертвих…».

ВЕЛИКА ЄКТЕНІЯ ЗАРУЧИН
ДИЯКОН: В мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За мир з неба і спасіння душ наших, Госпо-
деві помолімось
ВІРНІ: Господи, помилуй. 
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RITE OF BETROTHAL
The Holy Mystery of Marriage is only served in Church, in the 
presence of witnesses. According to the ancient practice the 
bride and groom must approach for Confession and Commun-
ion before marriage, and so attend the Divine Liturgy. Follow-
ing the Divine Liturgy the Priest stands in the Altar (in full vest-
ments, with the Cross in his hand) and the betrothed stand at 
the western doors of the Church, the bridegroom to the right, 
and the bride to his left. Their rings rest on the right side of the 
Holy Table, gold and silver — the silver to the right and the gold 
to the left, close to each other (the rings may both be made of 
gold, or silver, or brass). 

The Priest approaches the Bridal Pair, blesses them thrice upon 
their heads and gives them lighted candles.

DEACON: Master, give the blessing.

PRIEST: Blessed is our God, always, now and ever, and 
unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

From Pascha until the Ascension, The Paschal Troparion 
“Christ is risen from the dead…” is sung three times.

GREAT LITANY OF THE BETROTHAL
DEACON: In peace, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For the peace from above and for the salvation 
of our souls, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 
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ДИЯКОН: За мир усього світу, за добрий стан святих 
Божих церков і за з’єднання всіх, Господеві помолі-
мось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: За святий храм цей і за тих, що з вірою, 
побожністю та страхом Божим входять до нього, 
Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: За Владику нашого Високопреосвящен-
нішого Митрополита [ім’я], і за Владику нашого (сан 
та ім’я єпархіяльного єпископа), за чесне пресвітерство,  
у Христі дияконство, за ввесь причет і людей, 
Господеві помолімось. 
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: За раба Божого [ім’я] і рабу Божу [ім’я], що 
нині заручуються один з одним, і за спасіння їх, Госпо-
деві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб дано їм дітей на продовження роду, і 
всього прошеного на спасіння, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб послано їм любов досконалу, спокійну, 
і поміч, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб зберегтися їм в однодумстві і твердій 
Вірі, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб благословлено їх непорочним життям, 
Господеві помолімось.
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DEACON: For the peace of the whole world, for the good 
estate of the holy churches of God and for the union of all, 
let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For this holy house and for those who enter 
with faith, reverence and the fear of God, let us pray to the 
Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For His Eminence our Metropolitan [name];  
for our Bishop, (title and name of the Eparchial Bishop),  
for the honourable presbyterate, the deaconate in Christ, 
for all the clergy and the people, let us pray to the Lord
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For the servant of God [name] and the handmaiden 
of God [name], who are now being betrothed to one another, 
and for their salvation, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: That they may be granted children for the con-
tinuation of the race and all their requests that are for their 
salvation, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: That there may sent down to them perfect and 
peaceful love and help, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: That they may be kept in concord and sure faith, 
let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: That they may be preserved with a blameless 
manner and way of life, let us pray to the Lord.



3 Бо Ти милостивий…

ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб Господь Бог наш подав їм шлюб чесний 
і ложе нескверне, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, 
гніву, небезпеки та недолі, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, 
Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, 
славную Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву 
Марію зi всіма святими пом’янувши, самі себе і один 
одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.

ІЄРЕЙ: Бо Тобі подобає вся слава, честь і поклоніння, 
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на 
віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

МОЛИТВИ
ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ІЄРЕЙ: Боже вічний, Ти поділених зібрав на з’єднання, і 
поклав їм непорушний союз любови. Ти поблагословив 
був Ісака й Ревеку, і виявив їх наслідниками Твоєї 
обітниці. Тож Сам поблагослови й рабів Твоїх цих 
[імена], наставляючи їх на всяке добре діло.
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FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: That the Lord, our God, may grant them hon-
ourable marriage and a bed undefiled, let us pray to the 
Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For our deliverance from all affliction, wrath, 
danger and necessity, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: Help us, save us, have mercy on us and protect 
us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: Calling to remembrance our most-holy, most 
pure, most blessed and glorious Lady, the Theotokos and 
Ever-Virgin Mary with all the Saints, let us commend our-
selves and one another and all our life unto Christ our God.
FAITHFUL: To you, O Lord.

PRIEST: For to You belong all glory, honour and worship, 
to the Father, the Son and the Holy Spirit, now and ever, 
and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

PRAYERS
DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: Eternal God, who brought into unity what had 
been separated and established an unbreakable bond of 
agreement; who blessed Isaac and Rebecca, and declared 
them to be the heirs of Your promise; bless also these ser-
vants of Yours [names], guiding them in every good work.

For You are a Merciful God…
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Бо Ти милостивий і чоловіколюбний Бог єси, і ми 
Тобі славу возносимо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, 
нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.

ДИЯКОН: Голови ваші схиліть перед Господом.
ВІРНІ: Тобі, Господи.

Ієрей читає Молитву над похиленими головами молодих, і 
кропить їх освяченою водою:

ІЄРЕЙ: Господи, Боже наш. Ти з народів перше 
заручив з Собою Церкву, Діву Чисту, поблагослови й 
Заручини ці, і з’єднай й охорони рабів Своїх цих у мирі 
й однодумності.

Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння 
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас і на 
віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

По цьому Ієрей бере перенесені сюди з Св. Престолу пер-
сні, кропить їх освяченою водою, й накладає на четверто-
го (безіменного, що поруч з найменшим, мізинним) пальця 
перше молодому золотого, а потім срібного молодій. 

І промовляє молодому:

ІЄРЕЙ: Заручується раб Божий [ім’я] з рабою Божою 
[ім’я] во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (тричі).

По цьому промовляє молодій: 
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For You are a Merciful God and the Lover-of-Mankind, 
and to You we send up glory, to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of 
ages.
FAITHFUL: Amen.

PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.

DEACON: Bow your heads to the Lord.
FAITHFUL: To you, O Lord.

The Priest reads the prayer over the bowed heads of the Bridal 
Pair, and sprinkles them with holy water:

 
PRIEST: Lord, our God, who once betrothed Yourself to 
the Church from the nations as a pure Virgin, bless this 
betrothal, and unite and preserve these servants of Yours 
in peace and concord.

For to You are due all glory, honour and worship: to the 
Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever 
and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

Following this the Priest takes the rings which have been brought 
here from the Holy Table, sprinkles them with holy water, and 
places them first on the ring-finger of the Bridegroom, and then 
places the Bride’s ring on her ring-finger. 

And he says to the Bridegroom:

PRIEST: The servant of God, [name], is betrothed to the 
handmaiden of God, [name]: In the Name of the Father, 
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

And following this to the Bride:
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ІЄРЕЙ: Заручується раба Божа [ім’я] з рабом Божим 
[ім’я] во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (тричі).

І коли кожному промовляє це тричі, творить Хреста на го-
ловах їх перснями і накладає їх на праві (четверті) пальці. 
По цьому восприємник (боярин) міняє персні молодому й 
молодій або молоді самі міняються перснями й накладають 
їх одне одному.

МОЛИТВА ЗАРУЧИН
ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ІЄРЕЙ: Господи, Боже наш, Ти подорожував зо слугою 
патріярха Авраама в Межиріччя, коли він посилав 
висватати господареві його Ісакові жону, і через 
водоношення відкрив заручити Ревеку. Тож Сам 
поблагослови Заручини рабів Своїх, цього [ім’я] і цієї 
[ім’я], й утверди сказане між ними слово, утверди їх 
Своїм святим з’єднанням. Бо Ти спочатку створив 
стать чоловічу й жіночу, і від Тебе єднається мужеві 
жона на поміч і на продовження роду людського. То ж 
Сам, Господи, Боже наш, що послав Істину в насліддя 
Своє й обітницю Свою на рабів Своїх, Отців наших, на 
обранців Твоїх у кожному роді й роді, споглянь на раба 
Свого [ім’я] і на рабу Свою [ім’я], й утверди Заручини 
їх у Вірі й однодумності, в істині, і в любові, бо Ти, 
Господи, показав, щоб були Заручини й зміцнення в 
усьому.

Перснем дана була влада Йосифові в Єгипті, 
перснем прославивися Даниїл в краю Вавилонському, 
перснем виявилася правда Тамарина, перснем Отець 
наш Небесний щедрий був до Сина Свого: “Дайте бо, 
каже, персня на правицю його, і, заколовши теля 
відгодоване, їжмо й веселімося”.
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PRIEST: The handmaiden of God, [name], is betrothed to 
the servant of God, [name]: In the Name of the Father, and 
of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

And while saying this three times to each of them he makes the 
sign of the Cross with the ring above their brows and places 
the rings on their right fingers. After this the Best Man exchan-
ges the rings, or the couple themselves exchange the rings and 
place them on each other’s fingers.

BETROTHAL PRAYER
DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: Lord our God, You journeyed with the servant of 
the Patriarch Abraham in Mesopotamia when he was sent 
to obtain a wife for his lord Isaac, and by means of drawing 
water You revealed that he should betroth Rebecca. Bless 
the betrothal of Your servants [name] and [name] and make 
firm the word that they have spoken. Confirm them with the 
holy unity that comes from You. For it was You who in the 
beginning created male and female, and it is by You that 
woman is linked to man as a helper and for the continuation 
of the human race. Therefore, Lord our God, who sent truth 
out to Your inheritance and Your promise to Your servants, 
our fathers, Your elect in every generation, look on Your 
servant [name] and Your handmaiden [name], and make firm 
their betrothal in faith and concord and truth and love. For it 
is You, Lord, who declared that a pledge is to be given and 
made firm in everything. 

By a ring authority was given to Joseph in Egypt.  
By a ring Daniel was glorified in the country of Babylon.  
By a ring the truth of Thamar was revealed. By a ring our 
heavenly Father showed compassion to the prodigal son. 
For He said, ‘Put a ring on his hand and bring out and slay 
the fatted calf, and let us eat and be joyful’. 

It was Your right hand…
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Сама Правиця Твоя, Господи, озброїла Мойсея в 
Червоному Морі, бо Твоїм істинним словом Небеса 
затвердилися й земля заснувалася, тож і правиця 
рабів Твоїх поблагословиться словом Твоїм владним 
і рам’ям Твоїм високим. Тож Сам і нині, Владико, 
поблагослови це накладання перснів Благословенням 
Небесним, і Твій Ангел нехай ходить перед ними по всі 
дні життя їхнього.

Бо Ти благословляєш усе, і ми Тобі славу возносимо, 
Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки 
віків. 
ВІРНІ: Амінь.

Коли молоді по Заручинах зараз не вінчаються, бувають 
ця єктенія та відпуст.

ДИЯКОН: Помилуй нас, Боже, з великої милости 
Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
ВІРНІ: Господи, помилуй (тричі).

ДИЯКОН: Ще молимось за Владику нашого 
Високопреосвященнішого Митрополита [ім’я], і 
Владику нашого (сан та ім’я єпархіяльного єпископа), і за 
все у Христі братство наше.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі).

ДИЯКОН: Ще молимось за рабів Божих [імена], що 
заручуються один з одним.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі).

ІЄРЕЙ: Бо Ти милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, 
і Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому 
Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

+
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It was Your right hand, Lord, that armed Moses at the Red 
Sea, for through Your true word the heavens were made 
firm and the earth set on its foundations. And the right hand 
of Your servants will be blessed by Your mighty word and by 
Your upraised arm. Therefore, Master, with Your heavenly 
blessing now bless also this putting-on of rings. And may an 
Angel of the Lord go before them all the days of their lives. 

For You are the One who blesses and sanctifies all 
things, and to You we give glory, to the Father and to the 
Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the 
ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

When the couple is not immediately crowned following the Be-
trothal, this Litany and the Dismissal follow:

DEACON: Have mercy on us, O God, according to Your 
great loving-kindness: we pray You, hear us and have 
mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for His Eminence, our Metro-
politan [name]; for our Bishop, (title and name of the eparchial 

bishop), and for all our brethren in Christ.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for the servants of God [names], 
who are betrothed to one another.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

PRIEST: For You are a merciful God and the Lover of 
mankind, and to You we send up glory, to the Father and 
to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto 
the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

+
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ЧИН ВiНЧАННЯ
Коли того ж часу й вінчаються, входять далі до Храму з 
запаленими свічками. Перед ними йде Ієрей з кадильницею, 
і співається 127 Псалом. Заручені стають перед Аналоєм 
біля Солеї навпроти Царських Врат. Молодий стоїть 
праворуч, молода зліва від нього. Під ноги їм стелиться 
килим. На Аналої (Тетраподі) лежить Хрест і Св. Євангелія.

ІЄРЕЙ: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

127 ПСАЛОМ
ІЄРЕЙ: Блаженні всі, що бояться Господа. Ті, що ходять 
путями Його.
ВІРНІ: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

ІЄРЕЙ: Ти житимеш трудами рук твоїх. Блаженний ти, і 
добро тобі буде.
ВІРНІ: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

ІЄРЕЙ: Жона твоя в домі твоїм як родюча лоза вино-
градна.
ВІРНІ: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

ІЄРЕЙ: Сини твої, як паростки дерева оливкового, 
навколо трапези твоєї.
ВІРНІ: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

ІЄРЕЙ: Ось так буде благословенний чоловік, що 
боїться Господа.
ВІРНІ: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

ІЄРЕЙ: Нехай поблагословить тебе Господь від Сіону, і 
побачиш блаженство Єрусалима по всі дні життя твого.
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RITE OF CROWNING
If the betrothed are to be crowned on the same occasion, they 
enter the Church from the Narthex with lighted candles, preced-
ed by the Priest with the censer, singing Psalm 127. The Bridal 
Pair stand before the Tetrapod, the bridegroom to the right, the 
bride on his left. A rug (or embroidered towel) is placed under 
their feet. The Gospel book and Cross rest on the Tetrapod.

PRIEST: Glory to You, our God, glory to You.

PSALM 127
PRIEST: Blessed are those who fear the Lord. Who walk in 
His ways.
FAITHFUL: Glory to You, our God, glory to You.

PRIEST: You will eat the fruits of your labours. Blessed are 
you, and it will be well with you.
FAITHFUL: Glory to You, our God, glory to You.

PRIEST: Your wife like a fruitful vine on the sides of your 
house.
FAITHFUL: Glory to You, our God, glory to You.

PRIEST: Your children like newly planted olive trees all 
around your table.
FAITHFUL: Glory to You, our God, glory to You.

PRIEST: See, this is how one who fears the Lord will be 
blessed.
FAITHFUL: Glory to You, our God, glory to You.

PRIEST: May the Lord bless you from Sion, and may you 
see the good things of Jerusalem all the days of your life.
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ВІРНІ: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

ІЄРЕЙ: Щоб побачив ти дітей синів твоїх. Мир на 
Ізраїля!
ВІРНІ: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

По цьому Ієрей виголошує повчальне слово, розповідаю-
чи молодим як мають Богоугодно й чесно жити в супруж-
жі. Можна це слово поєднати зо словом кінцевим, і ска-
зати його по Відпусті, і так частіше робиться.

Потім питає Ієрей молодого, говорячи:

ІЄРЕЙ: Чи маєш [ім’я] волю добру й непримушену,  
і кріпку думку взяти собі за жону цю [ім’я], яку бачиш 
тут перед собою?

МОЛОДИЙ: Маю, чесний отче.

ІЄРЕЙ: Чи не прирікав ти іншій? 

МОЛОДИЙ: Не прирікав, чесний отче.

І зараз Ієрей, дивлячись на молоду, питає її, кажучи:

ІЄРЕЙ: Чи маєш ти [ім’я] волю добру й непримушену, 
і тверду думку взяти собі за мужа [ім’я], якого бачиш 
тут перед собою?

МОЛОДА: Маю, чесний отче.

ІЄРЕЙ: Чи не прирікала ти іншому? 

МОЛОДА: Не прирікала, чесний отче.
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FAITHFUL: Glory to You, our God, glory to You.

PRIEST: And may you see your children’s children. Peace 
upon Israel.
FAITHFUL: Glory to you, our God, glory to you.

Here the Priest may offer an edifying word, explaining to the 
betrothed how they must live out their vocation as a married 
couple in an honourable and God-pleasing manner. The more 
common practice is to offer this talk at the end of the service.

Following this the Priest asks the following of the bridegroom:

PRIEST: Do you, [name], have a good and unconstrained 
will and a firm intention to take unto yourself this woman, 
[name], whom you see here before you?

BRIDEGROOM: I have, reverend Father.

PRIEST: You have not promised yourself to another bride?

BRIDEGROOM: I have not promised myself, reverend Father.

The Priest then, looking at the bride, asks her, saying:

PRIEST: Have you, [name], a good and unconstrained will 
and a firm intention to take unto yourself this man, [name], 
whom you see here before you?

BRIDE: I have, reverend Father.

PRIEST: You have not promised yourself to any other man?

BRIDE: I have not promised myself, reverend Father.
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ДИЯКОН: Благослови, Владико.

ІЄРЕЙ: Благословенне Царство Отця, і Сина, і Святого 
Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

Від Пасхи до Вознесіння, тричі співається тропар Пасхи: 
«Христос Воскрес із мертвих…».

ВЕЛИКА ЄКТЕНІЯ ВІНЧАННЯ
ДИЯКОН: В мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За мир з неба і спасіння душ наших, Госпо-
деві помолімось
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: За мир усього світу, за добрий стан 
святих Божих церков і за з’єднання всіх, Господеві 
помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: За святий храм цей і за тих, що з вірою, 
побожністю та страхом Божим входять до нього, 
Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: За Владику нашого Високопреосвящен-
нішого Митрополита [ім’я], і за Владику нашого (сан 
та ім’я єпархіяльного єпископа), за чесне пресвітерство,  
у Христі дияконство, за ввесь причет і людей, 
Господеві помолімось. 
ВІРНІ: Господи, помилуй. 
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DEACON: Master, give the blessing.

PRIEST: Blessed is the Kingdom of the Father, and of the 
Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the 
ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

From Pascha until the Ascension, The Paschal Troparion 
“Christ is risen from the dead…” is sung three times.

GREAT LITANY OF THE CROWNING
DEACON: In peace, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For the peace from above and for the salvation 
of our souls, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For the peace of the whole world, for the good 
estate of the holy churches of God and for the union of all, 
let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For this holy house and for those who enter 
with faith, reverence and the fear of God, let us pray to the 
Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For His Eminence our Metropolitan [name];  
for our Bishop, (title and name of the Eparchial Bishop),  
for the honourable presbyterate, the deaconate in Christ, 
for all the clergy and the people, let us pray to the Lord
FAITHFUL: Lord, have mercy. 
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ДИЯКОН: За рабів Божих [імена], що нині поєднуються 
один з одним на спільне одруження, і за спасіння їх, 
Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб поблагословилось це одруження, як у 
Кані Галилейській, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб дано їм чистоту і плід утроби на 
користь, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб вони звеселилися, бачучи синів і до-
чок, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб дано їм добрих дітей й життя 
бездоганне, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб дано їм і нам усе прошене на спасіння, 
Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Щоб визволитися їм і нам від усякої скорбо-
ти, гніву, небезпеки та недолі, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 

ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, 
Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй. 
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DEACON: For the servants of God [name] and [name], who 
are now being joined with one another in the communion 
of marriage, and for their salvation, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For this marriage to be blessed like that in Cana 
of Galilee let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For them to be granted chastity and the fruit of 
the womb as may be expedient for them, let us pray to the 
Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For them to be given the joy of seeing sons and 
daughters, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For them to be granted the delight of the bless-
ing of children and a life without accusation, let us pray to 
the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For us and them to be given every request that 
is for salvation, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: For their and our deliverance from all affliction, 
wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 

DEACON: Help us, save us, have mercy on us, and keep 
us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 



11 Ти Своїм невимовним…

ДИЯКОН: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, 
славную Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву 
Марію зi всіма святими пом’янувши, самі себе і один 
одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.

ІЄРЕЙ: Бо Тобі належить усяка слава, честь і покло-
ніння Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас 
і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

МОЛИТВА ПЕРША
ДИЯКОН: Господеві помолімось. 
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ІЄРЕЙ: Боже Пречистий, і Творче всього створіння, 
Ти Своїм чоловіколюбством перетворив Адамове 
ребро на жону, і поблагословив їх, і сказав: “Ростіть 
і множтеся, і володійте землею”, і обох їх Ти спарував 
єднанням на одне. Покине тому чоловік свого батька 
та матір, і пристане до жінки своєї, і будуть обоє вони 
одним тілом, і що Бог спарував, людина нехай не 
розлучує.

Ти раба Свого Авраама поблагословив і розкрив 
утробу Саррину, і вчинив його отцем багатьох 
народів. 

Ти Ісака Ревеці подав, і породіння її поблагословив. 
Ти Якова з Рахилею поєднав, і з нього вивів 

дванадцять Патріярхів. 
Ти Йосифа й Асенефу з’єднав і дав їм плід співжит-

тя, — Єфрема й Манасію. 
Ти Захарія й Єлисавету прийняв, і в породінні Пред-

течу їм показав. 
Ти з Єсеєвого кореня тілом виростив Вседіву, 

і з Неї тіло прийняв і народився на спасіння роду  
людського. 
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DEACON: Calling to remembrance our Most Holy, Most
Pure, Most Blessed and Glorious Lady, the Theotokos and
Ever-Virgin Mary with all the Saints, let us commend our-
selves and one another and all our life unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.

PRIEST: For to you belong all glory, honour and worship, to 
the Father, the Son and the Holy Spirit, now and for ever, 
and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

FIRST PRAYER
DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: God most pure, Author of all creation, through 
Your love for mankind You transformed the rib of our 
forefather Adam into a woman and blessed them saying, 
‘Increase and multiply and have dominion over the earth’, 
and declared them both to be one through wedlock,  
‘for because of this a man will abandon his father and 
mother and be attached to his own wife, and the two 
shall become one flesh’ and ‘those whom God has joined 
together, let no human separate’.

You blessed Your servant Abraham and opened Sarah’s 
womb, making him the father of many nations.

You gave Isaac to Rebecca and blessed her offspring.
You joined Jacob with Rachel and from him revealed the 

Twelve Patriarchs.
You yoked together Joseph and Aseneth and gave them 

as the fruit of their union Ephraim and Manassee.
You accepted Zechariah and Elisabeth and declared 

their offspring to be the Forerunner.
You made the Ever-Virgin spring from the root of Jesse 

according to the flesh, and from her You became incarnate 
and were born for the salvation of the human race.

Through Your ineffable gift…



12 й коли Адам…

Ти Своїм невимовним Даром і великою добротою 
прийшов у Кану Галилейську, і тамошній шлюб 
поблагословив, щоб виявити, що є Твоя воля на 
законне супружжя, а з нього й на народження дітей.

Сам, Владико Пресвятий, прийми моління 
наше, рабів Твоїх, як там, і тут Своїм невидимим 
заступством, поблагослови шлюб цей, і подай рабам 
Твоїм [імена] життя спокійне, довготу днів, повну 
мудрість, любов один до одного в союзі спокою, 
насліддя довгожиттєве, благодать у дітях, нев’янучого 
вінця слави. 

Сподоби їх побачити діти дітей, збережи їх ложе не-
осудним, і дай їм від роси небесної зверху, і від щедро-
сти земної. 

Наповни доми їхні пшеницею, вином і оливою, і 
всяким добром, щоб вони подавали й потребуючим, 
разом подаючи й тим, що з ними, все прошене на 
спасіння.

Бо Ти Бог милости, і щедрот, і чоловіколюбства, і ми 
Тобі славу возносимо з безпочатковим Твоїм Отцем, 
і Пресвятим, і Добрим, і Животворящим Твоїм Духом, 
нині і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

МОЛИТВА ДРУГА
ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ІЄРЕЙ: Благословен єси, Господи, Боже наш, 
Священновиконавче таємного й чистого шлюбу, й 
Законодавче тілесного, Охороннику нетління, добрий 
Будівнику життєвого. Ти Сам, Владико, на початку 
створив чоловіка, і поставив його царем творива, і 
прорік: “Недобре бути чоловікові самому на землі, 
— сотворімо йому помічника, подібного до нього”.  
І взявши одне з ребер його, Ти создав жону,  



12

Through Your ineffable gift and great goodness You 
were present in Cana of Galilee and blessed the marriage 
there, to show that lawful wedlock and the begetting of 
children that comes from it is Your will.

All-holy Master, accept the entreaty of us, Your suppli-
ants, and, as You were present there, be present here also 
with Your invisible protection. Bless this marriage and grant 
to these servants of Yours, [name] and [name], a peaceful 
life, length of days, chastity, love for each other in the bond 
of peace, long-lived offspring, grace in their children and 
an unfading crown of glory.

Grant that they may see their children’s children. Pre-
serve their marriage bed unassailed. Give them of the dew 
of heaven from on high and of the richness of the earth.

Fill their houses with wheat, wine and oil and every good 
thing, so that they may also share them with those in need. 
Grant also to those here with them all their requests that 
are for salvation. 

For You are a God of mercy and compassion and love 
for mankind, and to You we give glory, together with Your 
Father who has no beginning, and Your All-holy, Good and 
Life-giving Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

SECOND PRAYER
DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: Blessed are You, Lord our God, sacred Cele-
brant of the mystical and most pure marriage, Lawgiver of 
bodily marriage, Guardian of incorruption, loving Steward  
of our livelihood. In the beginning, Master, You fashioned 
man and established him as king of creation, and said, 
‘It is not good for man to be alone on the earth. Let us 
make him a helper like himself.’ And taking one of his ribs, 
You fashioned a woman. When Adam saw her he said,  

‘Now this is…



13 Пом’яни їх, Господи…

й коли Адам побачив її, то сказав: Це нині кість від 
костей моїх, і тіло від тіла мого, — вона назветься 
жоною, бо від мужа свого вона взята була. Покине 
тому чоловік свого батька та матір, і пристане до 
жінки своєї, і будуть обоє вони одним тілом, і що Бог 
спарував, людина нехай не розлучує.

Тож Сам і нині, Владико, Господи Боже наш, пошли 
Благодать Свою небесну на рабів Своїх цих [імена], 
і подай рабі цій у всьому коритися мужеві, і рабу 
Твойому цьому бути головою жоні, щоб жили вони за 
Твоєю волею.

Поблагослови їх, Господи, Боже наш, як поблагосло-
вив Ти Авраама й Сарру. 

Поблагослови їх, Господи Боже наш, як поблагосло-
вив Ти Ісака й Ревеку. 

Поблагослови їх, Господи, Боже наш, як поблагосло-
вив Ти Якова й усіх Патріярхів. 

Поблагослови їх, Господи Боже наш, як поблагосло-
вив Ти Йосифа й Асенефу. 

Поблагослови їх, Господи Боже наш, як поблагосло-
вив Ти Мойсея й Сепфору. 

Поблагослови їх, Господи Боже наш, як поблагосло-
вив Ти Якима й Анну. 

Поблагослови їх, Господи Боже наш, як поблагосло-
вив Ти Захарію й Єлисавету.

Збережи їх, Господи Боже наш, як зберіг Ти Ноя в 
ковчезі. 

Збережи їх, Господи, Боже наш, як зберіг Ти Йону в 
утробі китовій. 

Збережи їх, Господи, Боже наш, як зберіг Ти 
трьох святих Отроків від огню, пославши їм росу  
з Неба. І нехай прийде на них радість така, яку  
мала блаженна Єлена, коли знайшла Чесного  
Хреста.

Пом’яни їх, Господи, Боже наш, як пом’янув ти  
Еноха, Сима, Іллю. 
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‘Now this is bone from my bones and flesh from my flesh. 
She will be called ‘woman’ because she was taken from 
her man. For this reason a man will leave behind his father 
and mother and be joined to his wife, and the two shall be-
come one flesh’. And ‘Those whom God has joined togeth-
er, let no human separate’. 

Now, Master, Lord our God, send down Your heavenly 
grace also on these servants of Yours, [name] and [name], 
and grant that this handmaiden of Yours may be sub-
ject in all things to her husband and that this servant of 
Yours may be the head of his wife, so that they may live in  
accordance with Your will.

Bless them, Lord our God, as You blessed Abraham and 
Sarah.

Bless them, Lord our God, as You blessed Isaac and 
Rebecca.

Bless them, Lord our God, as You blessed Jacob and all 
the Patriarchs.

Bless them, Lord our God, as You blessed Joseph and 
Aseneth. 

Bless them, Lord our God, as You blessed Moses and 
Sepphora. 

Bless them, Lord our God, as You blessed Joachim and 
Anna.

Bless them, Lord our God, as You blessed Zechariah 
and Elisabeth.

Preserve them, Lord our God, as You preserved Noah in 
the Ark. 

Preserve them, Lord our God, as You preserved Jonah 
in the belly of the whale.

Preserve them, Lord our God, as You preserved the 
three holy Youths from the fire, by sending down on them 
dew from heaven. And let the joy come upon them that the 
blessed Helen had when she found the precious Cross.

Remember them, Lord our God, as You remembered 
Enoch, Shem and Elijah. 

Remember them, Lord…
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Пом’яни їх, Господи, Боже наш, як пом’янув Ти 
Своїх святих сорок Мучеників, пославши їм небесні  
вінці. 

Пом’яни, Боже, й родителів, що виховали їх, бо 
молитви родителів зміцняють основи домів. 

Пом’яни, Господи, Боже наш, рабів Своїх, що 
побралися, і тих, що зійшлись на цю радість. 

Пом’яни, Господи, Боже наш, раба Свого [ім’я] і рабу 
Свою [ім’я], і поблагослови їх.

Дай їм плід утроби, добрих дітей, однодумність 
душевну й тілесну. 

Повищ їх, як ті кедри ливанські, як ту добру лозу 
виноградну. 

Дай їм насіння колосистого, щоб мали всякий 
добробут і достаткували на всяке діло добре й 
Тобі вгодне. І нехай вони побачать синів своїх,  як 
ті новонасаджені маслини, навколо столу свойого;  
і добре догодивши Тобі, нехай засяють, як світила на 
Небі, у Тебе, Господа нашого.

А з Тобою нехай буде слава, влада, честь і покло-
ніння, безпочатковому Твойому Отцеві, і Животворя-
щому Твойому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

За Требником Митрополита Петра Могили Молоді скла-
дають присягу власне в цьому місці. Ця присяга вжива-
ється не по всіх Церквах.

Молодий і молода стають на коліна й складають присягу, 
виразно й голосно повторюючи за Ієреєм:

МОЛОДИЙ: Я [ім’я] беру собі тебе [ім’я] за жону,  
і присягаю тобі милість, і любов, і вірність супружу, 
і що тебе не опущу аж до смерти. Так мені, Боже, в 
Тройці Святій Єдиний, допоможи, й усі Святі.
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Remember them, Lord our God, as You remembered 
the holy Forty Martyrs, sending down on them crowns 
from heaven.

Remember also, Lord our God, the parents who have 
brought them up, for the prayers of parents make firm the 
foundations of households.

Remember, Lord our God, Your servants the groomsmen 
and bridesmaids, who have come together to share this joy.

Remember, Lord our God, Your servant [name] and Your 
handmaiden [name], and bless them.

Give them the fruit of the womb, fair children, concord of 
soul and body. 

Exalt them like the cedars of Lebanon, like a well-cul-
tured vine.

Grant them rich harvest, so that, having all sufficiency 
for themselves, they may overflow into every good work 
that is also well-pleasing to You, and that they may see 
their children’s children like newly planted olive trees all 
around their table. And, having been well pleasing to You, 
may they shine like beacons in heaven, in You our Lord; 

To whom belong all glory, might, honour and worship, 
now and ever, and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

In accordance with the order given in the Trebnyk (Book of 
Needs) of St. Peter Mohyla, vows are exchanged at this time. 
These vows are not used in all Churches.

The Bride and Groom kneel and repeat their vows, loudly and 
clearly repeating after the Priest:

BRIDEGROOM: І, [name], take you [name], for my wife and 
pledge you the love, the loyalty and husband’s honesty. 
And that I shall not forsake you even until my life’s end. 
So help me God, in Holy Trinity One, and all the Saints. 
Amen.
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МОЛОДА: Я [ім’я] беру собі тебе [ім’я] за мужа,  
і присягаю тобі милість, і любов, і вірність супружу,  
і послух, і що тебе не опущу аж до смерти. Так 
мені, Боже, в Тройці Святій Єдиний, допоможи, й усі  
Святі.

Ієрей благословляє молодих, проказуючи:

ІЄРЕЙ: Що Бог поєднав, людина нехай не розлу-
чує. 

МОЛИТВА ТРЕТЯ
ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ІЄРЕЙ: Боже Святий, Ти чоловіка створив із пороху, а з 
ребра його создав жону, і приєднав йому помічником, 
подібним до нього, бо так було вгодно Твоїй 
Величності, щоб не був самотнім чоловік на землі.  
Тож Сам і нині, Владико, подай Свою руку від 
Святої Оселі Своєї, і поєднай цього раба Свого [ім’я]  
й цю рабу Свою [ім’я], [там, де є звичай, ієрей рушником 
пов’язує праві руки молодих одну до одної.] бо то з волі Твоєї 
приєднується мужеві жона. Поєднай їх в однодумності, 
звінчай їх на одне тіло, подай їм плід утроби й добрих 
дітей.

Бо Твоя влада, і Твоє єсть Царство, і сила, і слава, 
Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки 
віків.
ВІРНІ: Амінь.

По цьому Ієрей бере вінці, і вінчає перше молодого, прока-
зуючи:

ІЄРЕЙ: Вінчається раб Божий [ім’я] з рабою Божою 
[ім’я] во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
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BRIDE: І, [name], take you [name], for my husband and 
pledge you the love, the loyalty and wife’s honesty and 
obedience and that I shall not forsake you even until my 
life’s end. So help me God, in Holy Trinity One, and all 
the Saints. Amen.

The priest blesses the bridal pair, saying:

PRIEST: What God has joined, let no man put 
assunder. 

THIRD PRAYER
DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: Holy God, who fashioned man from dust, and 
from his rib built up a woman and yoked her to him as a 
helper like himself, for it was not pleasing to Your great-
ness for man to be alone on earth, do You, Master, now 
send forth Your hand from Your holy dwelling, and link 
Your servant [name] and your handmaiden [name], [accord-
ing to one custom, the priest at this point joins their right hands 
together with an embroidered towel.] because it is by You that 
a wife is linked to her husband. Yoke them together in like-
ness of mind. Crown them into one flesh. Grant them fruit 
of the womb, enjoyment of fair children. 

For Yours is the might, and Yours the kingdom, the 
power and the glory, of the Father, the Son and the Holy 
Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

After this the Priest takes the Crowns and first crowns the Bride-
groom, saying: 

PRIEST: The servant of God, [name], is crowned unto the 
handmaiden of God, [name]: in the Name of the Father, and 
of the Son, and of the Holy Spirit.
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І кладе вінця на голову молодого, перше поблагословивши 
ним його й давши поцілувати. 

По цьому вінчає й молоду, проказуючи:

ІЄРЕЙ: Вінчається раба Божа [ім’я] з рабом Божим 
[ім’я] во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.

І благословляє молоду вінцем, і дає їй поцілувати його. 
І кладе вінця на голову молодої. 

При цьому благословляє їх своєю правицею тричі, і тричі 
промовляє:

ІЄРЕЙ: Господи, Боже наш, — славою й честю повін-
чай їх. (тричі)

ЧИТАННЯ АПОСТОЛА
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

ІЄРЕЙ: Мир всім.
ЧИТЕЦЬ: І духові твоєму.

ДИЯКОН: Премудрість.

ПРОКИМЕН НА ГЛАС 8
ЧИТЕЦЬ: Прокимен на голос восьмий: (Пс. 20:4-5,7)

Поклав Ти на голови їхні вінці з каміння дорогоцінного. 
Життя просили вони в Тебе, і Ти дав їм.
Стих: Бо Ти даси їм благословення на віки вічні, звесе-
лиш їх радістю лиця Свого.

ДИЯКОН: Премудрість.
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And he blesses the Bridegroom with the crown, offering it to him 
to venerate with a kiss, and placing it on his head. 

Then the Priest crowns the Bride, saying:

PRIEST: The handmaiden of God, [name], is crowned unto 
the servant of God, [name]: In the Name of the Father, and 
of the Son, and of The Holy Spirit.

And he blesses the Bride with the crown, offering it to her to 
venerate with a kiss, and placing it on her head. 

He then blesses the bridal couple with his right hand thrice, 
chanting each time:

PRIEST: Lord our God, crown them with glory and honour. 
(thrice)

THE EPISTLE READING
DEACON: Let us attend.

PRIEST: Peace be unto all.
READER: And to your spirit.

DEACON: Wisdom.

PROKEIMENON, TONE 8
READER: The Prokeimenon in Tone 8. (Ps. 20:4-5,7)

You have placed upon their head crowns of precious 
stones. They have asked You for life, and You have given 
them length of days.

Verse: For You shall give them blessing unto the ages of 
ages; You shall fill them with the joy of Your presence.

DEACON: Wisdom.
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ЧИТЕЦЬ: 3 Послання до Ефесян Святого Апостола 
Павла читання. (230 зачало – Еф. 5:20-33)

ДИЯКОН: Будьмо уважні.

ЧИТЕЦЬ: Браття. 20. Дякуйте завжди за все Богові 
й Отцеві в ім’я Господа нашого Ісуса Христа, 21. і 
коріться один одному у Христовім страху. 22. Жінки, 
— коріться своїм чоловікам, як Господові, 23. бо 
чоловік — голова жінки, як і Христос — Голова 
Церкви, Сам Спаситель тіла. 24. І як кориться Церква 
Христові, так і жінки своїм чоловікам у всьому.  
25. Чоловіки, — любіть своїх жінок, як і Христос полюбив 
Церкву, і віддав був за Неї Себе, 26. щоб її освятити, 
очистивши водним Купелем у слові, 27. щоб поставити  
її славною Церквою, що не має плями чи зморшки,  
чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна. 
28. Чоловіки повинні любити жінок своїх так, як власні 
тіла, бо хто любить жінку свою, той любить самого 
себе. 29. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла,  
а годує та гріє його, як і Христос Церкву, 30. бо ми —  
члени тіла Його від тіла Його і від костей Його.  
31. “Покине тому чоловік батька й матір, і пристане 
до жінки своєї, — і будуть обоє вони одним тілом”.  
32. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про 
Церкву. 33. Отож, нехай кожен зокрема із вас любить 
так свою жінку, як самого себе, а жінка нехай боїться 
свого чоловіка.

ІЄРЕЙ: Мир тобі.
ЧИТЕЦЬ: І духові твоєму. 

ЧИТАННЯ СВЯТОЇ ЄВАНГЕЛІЇ
ЧИТЕЦЬ: Алилуя, алилуя, алилуя.

Стих: Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від 
роду цього і повік. (Пс. 11:8)
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READER: The Reading is from the Epistle of St. Paul to 
the Ephesians. (pericope 230 – Eph. 5:20-33)

DEACON: Let us attend.

READER: Brethren, 20. give thanks always for all things to 
God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, 21. sub-
mitting to one another in the fear of God. 22. Wives, submit 
to your own husbands, as to the Lord. 23. For the husband is 
head of the wife, as also Christ is head of the church; and 
He is the Savior of the body. 24. Therefore, just as the church 
is subject to Christ, so let the wives be to their own hus-
bands in everything. 25. Husbands, love your wives, just as 
Christ also loved the church and gave Himself for her, 26. that 
He might sanctify and cleanse her with the washing of water 
by the word, 27. that He might present her to Himself a glori-
ous church, not having spot or wrinkle or any such thing, 
but that she should be holy and without blemish. 28. So hus-
bands ought to love their own wives as their own bodies; he 
who loves his wife loves himself. 29. For no one ever hated 
his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the 
Lord does the church. 30. For we are members of His body, 
of His flesh and of His bones. 31. “For this reason a man shall 
leave his father and mother and be joined to his wife, and 
the two shall become one flesh.” 32. This is a great mystery, 
but I speak concerning Christ and the church. 33. Neverthe-
less let each one of you in particular so love his own wife as 
himself, and let the wife see that she respects her husband.

PRIEST: Peace be to you.
READER: And to your spirit. 

THE HOLY GOSPEL READING
READER: Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

Verse: You, O Lord, shall protect us and preserve us from 
this generation and forever. (Ps. 11:8)
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ДИЯКОН: Премудрість. Станьмо побожно! 
Вислухаймо святу Євангелію. 

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.

ДИЯКОН: Від Іоана святої Євангелії читання. (6 зачало 
– Ін. 2:1-11)
ВІРНІ: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

ДИЯКОН: Будьмо уважні.

ІЄРЕЙ: Одного разу, 1. було весілля в Кані Галилей-
ській, і Мати Ісусова була там. 2. Був же запрошений 
на весілля Ісус і ученики Його. 3. І коли не стало вина, 
Мати Ісусова каже до Нього: вина не мають. 4. Говорить 
їй Ісус: що Мені і Тобі, Жоно? ще не прийшов Мій час.  
5. Мати Його каже слугам: що Він вам скаже, зробіть. 
6. Було ж тут шість кам’яних посудин на воду, що сто-
яли для обмивання іудейського, у їх вміщалось по дві 
або по три міри. 7. Каже їм Ісус: налийте посудини во-
дою. І налили їх до верху. 8. І каже їм: наберіть тепер та 
несіть до старости весільного. І понесли. 9. Як покош-
тував староста води, що стала вином, — а він не знав, 
звідки воно, знали тільки слуги, що набирали воду, — 
то кличе до себе жениха староста 10. Та й каже йому: 
кожен чоловік перше добрим вином частує, а коли 
уп’ються, тоді вже гіршим, а ти добре вино зберіг аж 
досі. 11. Такий початок чудам положив Ісус у Кані Га-
лилейській і показав славу Свою, і увірували в Нього 
ученики Його.

ВІРНІ: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
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DEACON: Wisdom. Stand upright. 
Let us listen to the holy Gospel.

PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.

PRIEST: The reading is from the holy Gospel according to 
St. John. (pericope 6 – Jn. 2:1-11)
FAITHFUL: Glory to You, O Lord, glory to You.

DEACON: Let us attend.

PRIEST: At that time, 1. there was a wedding in Cana of 
Galilee, and the mother of Jesus was there. 2. Now both 
Jesus and His disciples were invited to the wedding. 3. And 
when they ran out of wine, the mother of Jesus said to Him, 
“They have no wine.” 4. Jesus said to her, “Woman, what 
does your concern have to do with Me? My hour has not 
yet come.” 5. His mother said to the servants, “Whatever He 
says to you, do it.” 6. Now there were set there six water-
pots of stone, according to the manner of purification of the 
Jews, containing twenty or thirty gallons apiece. 7. Jesus 
said to them, “Fill the waterpots with water.” And they filled 
them up to the brim. 8. And He said to them, “Draw some 
out now, and take it to the master of the feast.” And they 
took it. 9. When the master of the feast had tasted the water 
that was made wine, and did not know where it came from 
– but the servants who had drawn the water knew – the 
master of the feast called the bridegroom. 10. And he said to 
him, “Every man at the beginning sets out the good wine, 
and when the guests have well drunk, then the inferior. 
You have kept the good wine until now!” 11. This beginning 
of signs Jesus did in Cana of Galilee, and manifested His 
glory; and His disciples believed in Him.

FAITHFUL: Glory to You, O Lord, glory to You.
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ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Промовмо всі з усієї душі, і з усього розумін-
ня нашого промовмо.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Господи, Вседержителю, Боже отців наших, 
молимось Тобі, вислухай і помилуй.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, 
молимось Тобі, вислухай і помилуй.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за милість, життя, мир, здо-
ров’я, спасіння, відвідання рабів Божих [імена] і за всіх 
присутніх людей, що чекають від Тебе великої і бага-
тої милости.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ІЄРЕЙ: Бо Ти милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і 
Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, 
нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

МОЛИТВА ЧЕТВЕРТА
ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ІЄРЕЙ: Господи, Боже наш, Ти Своїм спасенним 
передбаченням зволив показати Своїм приходом 
у Кані Галилейській чесний Шлюб. Сам нині 
рабів Своїх [ім’я] і [ім’я], яких Ти зволив поєднати 
одне з одним, охорони в мирі й однодумності. 
Покажи їхній Шлюб чесним, збережи їхнє ложе 
нескверним, зволь, щоб їхнє співжиття було 
непорочним, і сподоби їх досягти поважаної старости  
при виконанні чистим серцем Твоїх Заповідей.
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LITANY
DEACON: Let us all say with our whole soul and with our 
whole mind, let us say.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: O Lord Almighty, God of our fathers: We pray 
You, hear us and have mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Have mercy on us, O God, according to Your 
great loving-kindness: we pray You, hear us and have mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for mercy, life, peace, health, sal-
vation, God’s visitation and the forgiveness and remission 
of sins for the servants of God [name] and [name], and for the 
people here present, who await Your great and rich mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

PRIEST: For You, O God, are merciful, and love mankind, 
and to You we give glory, to the Father, the Son and the 
Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

FOURTH PRAYER
DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: Lord, our God, who in Your saving dispensation 
were pleased in Cana of Galilee to declare marriage hon-
ourable by Your presence, now too preserve in peace and 
concord Your servants, [name] and [name], whom You have 
been well-pleased to be joined to each another. Declare 
their marriage honourable; keep their marriage bed un-
defiled; be well pleased for their life together to be with-
out spot; and grant that they may reach a ripe old age,  
carrying out Your commandments with a pure heart.

For You are our God…
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Бо Ти єси Бог наш, Бог милости й спасіння, і ми 
Тобі славу возносимо, з Безпочатковим Твоїм Отцем, 
і Всесвятим і Добрим, і Животворящим Твоїм Духом, 
нині і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

ЄКТЕНІЯ ПЕРЕД ГОСПОДНЬОЮ МОЛИТВОЮ
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, 
Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Дня всього звершеного, святого, спокійного і 
безгрішного, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Ангела миру, вірного провідника, охороните-
ля душ і тіл наших, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Прощення і відпущення гріхів та провин на-
ших, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Доброго і пожиточного для душ наших та 
миру для світу, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Щоб решту життя нашого в мирі та покаянні 
скінчили ми, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Християнського кінця життя нашого: без-
болізного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на 
Cтрашному Cуді Христовім, просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.
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For You are our God, a God of mercy and salvation, and 
to You we give glory, together with Your Father who has no 
beginning, and Your All-holy, Good, and Life-giving Spirit, 
now and ever, and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

LITANY BEFORE THE LORD’S PRAYER
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and protect 
us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That the whole day may be perfect, holy, peace-
ful and sinless, let us ask of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord. 

DEACON: An angel of peace, a faithful guide, a guardian 
of our souls and bodies, let us ask of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord. 

DEACON: Forgiveness and remission of our sins and 
transgressions, let us ask of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord. 

DEACON: All that is good and beneficial for our souls and 
peace for the world, let us ask of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord. 

DEACON: That we may complete the remaining time of our 
life in peace and repentance, let us ask of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord. 

DEACON: A Christian end to our life: painless, blameless 
and peaceful; and a good defense before the dread judge-
ment seat of Christ, let us ask.
FAITHFUL: Grant this, O Lord. 
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ДИЯКОН: Єдність віри і причастя Святого Духа вибла-
гавши, самих себе, і один одного, і все життя наше 
Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.

ІЄРЕЙ: І сподоби нас, Владико, безбоязно, і неосудно 
насмілитись призивати Тебе, небесного Бога Отця, і 
промовляти:

Якщо раніше це не здійснив, Ієрей, як співають “Отче наш”, 
пов’язує праві руки молодих рушником одну до одної.

ВІРНІ: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться 
ім’я Твоє; нехай прийде царство Твоє; нехай буде воля 
Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай 
нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми про-
щаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, 
але визволи нас від лукавого.

ІЄРЕЙ: Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, 
і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.

ДИЯКОН: Голови наші вклонімо перед Господом.
ВІРНІ: Тобі, Господи.

Приноситься Спільна Чаша, і Священик благословляє її й 
проказує оцю Молитву:

МОЛИТВА П’ЯТА: СПІЛЬНОЇ ЧАШІ
ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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DEACON: Having asked for the unity of the faith and the 
communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves 
and one another and all our life unto Christ our God.
FAITHFUL: To you, O Lord.

PRIEST: And make us worthy, O Master, with boldness 
and without condemnation to dare to call on You, the heav-
enly God, as Father, and to say:

If this had not been done already, the Priest joins the hands of the 
Bridal Pair together with an embroidered towel at the Lord’s Prayer.  

FAITHFUL: Our Father, who art in heaven, hallowed be 
Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth 
as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And for-
give us our trespasses as we forgive those who trespass 
against us. And lead us not into temptation, but deliver us 
from the evil one.

PRIEST: For Thine is the kingdom, and the power and the 
glory, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 
now and ever, and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.

DEACON: Let us bow our heads to the Lord.
FAITHFUL: To You, O Lord.

The common Cup is brought, the Priest blesses it, and offers 
this prayer:

FIFTH PRAYER: OF THE COMMON CUP
DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ІЄРЕЙ: Боже, Ти все створив силою Своєю, і утвердив 
вселенну, і прикрасив людиною, вінцем усього, 
Тобою створеного. І подаючи цю Спільну Чашу їм, що 
поєднуються на спільне одруження, поблагослови її 
Благословенням духовним.

Бо благословилося Ім’я Твоє, і прославилось Цар-
ство Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк-
час, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

І Ієрей бере в руки Спільну Чашу, й дає молодим пити тричі, 
перше мужеві, потім жоні: 

ІЄРЕЙ: Чашу спасіння прийму й ім’я Господнє призву. 
(Пс. 115:4)

По цьому Ієрей бере (єпітрахилем за пов’язані руки) 
молодих, і тричі водить їх навкруги Тетраподу чи Аналою; 
за молодими йдуть дружба та дружка, тримаючи над 
ними вінці. Ходять справа наліво, цебто “проти сонця”,  
як завжди.

А Вірні співають Тропарі:

ТРОПАР, НА ГЛАС 5
ВІРНІ: Ісайє, радій: Діва мала в утробі, і породи-
ла Сина Емануїла, Бога й людину, Схід — ім’я Йому.  
Його ж величаючи, ми Діву прославляємо.

ТРОПАРІ, НА ГЛАС 7
ВІРНІ: Святії Мученики, ви славно страждали й вінча-
лися, молітеся до Господа, щоб помилувано душі наші.

Слава Тобі, Христе Боже, Апостолам похвало, 
Мученикам радування, що їх проповідь — Тройця 
одноістотная.
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PRIEST: O God, who made all things by Your strength, who 
made the inhabited world firm and adorned the crown of all 
that had been made by You, bless too with Your spiritual 
blessing this common Cup, which You grant to those who 
have been joined in the communion of marriage.

For blessed is Your name and glorified is Your kingdom, 
of the Father, the Son and the Holy Spirit, now and ever, 
and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

Taking the Cup in his hands, the Priest gives the couple to drink 
from it three times; first to the husband and then to the wife:

PRIEST: I will take the cup of salvation and I will call on the 
name of the Lord. (Ps. 115:4)

And placing his epitrachelion over their joined hands, the Priest 
leads them thrice around the Tetrapod; the Best Man and Maid 
of Honour following the Bridal Pair, holding the crowns over their 
heads. They proceed from the right to the left, i.e., “against the 
sun,” as always.

Meanwhile the Faithful chant the following Troparia:

TROPARION, TONE 5
FAITHFUL: Isaiah dance: the Virgin has conceived and 
given birth to a Son, Emmanuel, who is both God and 
man. Orient is His name, whom we magnify as we call the 
Virgin blessed.

TROPARIA, TONE 7
FAITHFUL: Holy Martyrs, who fought the good fight and 
were crowned, intercede with the Lord to have mercy on 
our souls.

Glory to You, Christ God, boast of Apostles, joy of Martyrs 
whose preaching was the consubstantial Trinity.
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І Ієрей розв’язує руки молодим. Ієрей здіймає вінця з моло-
дого, благословляє ним його, і проказує:

ІЄРЕЙ: Будь величний, жениху, як Авраам, і 
благословися, як Ісак, і розмножся, як Яків, ходячи в 
мирі й виконуючи по правді Заповіді Божі.

І кладе вінця на Аналої. Так само бере вінця з молодої, 
благословляє ним її й промовляє:

ІЄРЕЙ: І ти, невісто, будь велична, як Сарра, і 
звеселися, як Ревека, і розмножся, як Рахиль, 
радіючи мужем своїм, зберігаючи накази Закона, бо 
так зволив Бог. 

МОЛИТВА ШОСТА
ДИЯКОН: Господеві помолімось. 
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ІЄРЕЙ: Боже, Боже наш, Ти прийшов у Кану 
Галилейську й тамошній Шлюб поблагословив, — 
поблагослови й оцих рабів Своїх, що поєдналися Твоїм 
Промислом на спільне одруження. Поблагослови їхні 
початки й закінчення, примнож у добрі життя їхнє.  
Прийми їхні вінці в Своїм Царстві, зберігаючи їх 
нескверними, і непорочними, і неосудними на віки 
віків.
ВІРНІ: Амінь.

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.

Ієрей проказує Молитву (обернувшись до молодих):

МОЛИТВА СЬОМА: ГОЛОВОПРИКЛОННА
ДИЯКОН: Голови ваші схиліть перед Господом.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
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And the Priest unties the hands of the Bridal Pair. He removes 
the crown from the Bridegroom and blesses him, saying:

PRIEST: Bridegroom, be magnified like Abraham, blessed 
like Isaac and multiplied like Jacob, as you go your way in 
peace and carry out in righteousness the commandments 
of God.

And he places the crown on the Tetrapod.  He then takes the 
crown from the Bride and blesses her, saying:

PRIEST: And you, Bride, be magnified like Sarah, and re-
joice like Rebecca and be multiplied like Rachel, rejoicing 
in your own husband, keeping the limits of the law, accord-
ing to the will of God.

SIXTH PRAYER
DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: God, our God, who were present in Cana of 
Galilee, and blessed the marriage there, bless these 
servants of Yours also, who by Your providence have been 
joined in the communion of marriage. Bless their goings 
out and their comings in. Fill their life with good things. 
Take up their crowns in Your Kingdom, unspotted and 
unblemished, and keep them without offence to the ages 
of ages.
FAITHFUL: Amen.

PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.

And the Priest says this prayer (facing the Bridal Pair):

SEVENTH PRAYER: AT THE BOWING OF HEADS
DEACON: Bow your heads to the Lord.
FAITHFUL: To You, O Lord.
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ІЄРЕЙ: Отець, Син, і Святий Дух, Всесвята, і 
Одноістотна, і Життєвладна Тройця, Єдине Божество 
й Царство, — нехай поблагословить вас, і нехай 
подасть вам довге життя, добрих дітей, успіху в житті 
й Вірі, і нехай наповнить вас всіма добрами, які є на 
землі. Нехай сподобить вас прийняти й обіцяні добра 
Молитвами Святої Богородиці й усіх Святих.
ВІРНІ: Амінь.

ДИЯКОН: Премудрість.

ІЄРЕЙ: Пресвятая Богородице, спаси нас.
ВІРНІ: Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу 
від Серафимів, що без істління Бога-Слово породила, 
сущую Богородицю, Тебе величаємо.

ІЄРЕЙ: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, сла-
ва Тобі.
ВІРНІ: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Господи, помилуй. (тричі)

Благослови. (“Владико, благослови”, у катедральному 
соборі або коли архиєрей присутній.)

ІЄРЕЙ: Христос, істинний Бог наш, що в Кані Гали-
лейській Своїм завітанням показав чесний Шлюб, 
Молитвами Пречистої Своєї Матері, Святих славних і 
всехвальних Апостолів, Святого славного і всехваль-
ного Апостола Андрея Первозванного, Основополож-
ника Української Церкви, Святих Боговінчаних царів і 
Рівноапостольних Костянтина й Єлени, Святого Вели-
комученика Прокопія, і всіх Святих, помилує й спасе 
нас, бо Він добрий і чоловіколюбний.
ВІРНІ: Амінь.
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PRIEST: May Father, Son and Holy Spirit, the all-holy, 
consubstantial Trinity, origin of life, the one Godhead and 
Kingship, bless you and grant you long life, fair children, 
progress in life and faith, and fill you with every good thing 
on earth, and count you worthy of the promised blessings, 
at the prayers of the Mother of God and of all the Saints.
FAITHFUL: Amen.

DEACON: Wisdom.

PRIEST: Most Holy Theotokos, save us.
FAITHFUL: More honourable than the Cherubim and more 
glorious beyond compare than the Seraphim, without cor-
ruption You gave birth to God the Word. True Theotokos, 
we magnify You.

PRIEST: Glory to You, O Christ our God, our Hope, glory 
to You.
FAITHFUL: Glory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. Amen.

Lord have mercy. (thrice)

Give the blessing. (“Master, bless”, in a cathedral church or 
when a bishop is present.)

PRIEST: May He who by His presence at Cana of Gallilee 
declared marriage honourable, Christ our true God, 
through the prayers of his all-pure Mother, of the holy, 
glorious and all-praised Apostles, of the holy Sovereigns 
crowned by God and Equals of the Apostles, Constantine 
and Helen, of the holy great Martyr Prokopios and all the 
Saints, have mercy on us and save us, for He is good and 
loves mankind.
FAITHFUL: Amen.
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По цьому Ієрей виголошує привітальне слово повінчаним 
та їх родителям. 

А по цьому Многоліття:

МНОГОЛІТТЯ
ІЄРЕЙ: Новоповінчаним рабам Божим [імена] подай, 
Господи, мир, здоров’я і спасіння, і збережи їх на многії 
літа.
ВІРНІ: Многая літа! (тричі)

І дає їм, родителям та дружбі й дружці цілувати Хреста.
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Following this, the Priest offers a congratulatory word to the 
newly-crowned couple and their parents.

And then, the Polychronion is intoned:

POLYCHRONION
PRIEST: To the newly-crowned servants of God [names] 
grant, O Lord, peace, health and salvation and keep them 
for many years.
FAITHFUL: For many years! (thrice)

And he offers the Cross to the Bride and Bridegroom, their par-
ents, and the members of the Bridal Party for veneration. 
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